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Een woord vooraf : 

De gemeente Schaarbeek, met zijn 130.000 inwoners, is een van de grootste steden in ons land, en dit met een van de 
meest heterogene populaties. Bezorgd over de kwaliteit van het leven van de bewoners, heeft de gemeente Schaarbeek 
als een van haar prioriteiten de participatie van de burgers in het sociale leven van haar wijken volgens de principes van 
solidariteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Zo hoopt de stad om bij te dragen aan de economische en sociale 
vooruitgang van Schaarbeek. 

De gemeente Schaarbeek houdt zich aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, respecteert de wetten van 
het Belgische volk en  is ook ondertekenaar van het Handvest van de Lokale Democratie. Om die zaken verder uit te 
werken is er het Stedelijk Preventie Programma dat de nadruk legt op de actieve participatie van de burgers, en dat 
middels de gemeentelijke buurtruimtes. 

Gemeentelijke buurtruimtes zijn ruimtes waar buurtprojecten ontwikkeld worden om aan de behoeften van de 
Schaarbeekse bevolking, en de problemen die zij ondervindt  in de gemeente tegemoet te komen. De activiteiten die  
uitgevoerd worden door de bewoners en partners dragen bij aan een beter samenleven in de buurt, om de kwaliteit van 
leven van de bewoners te verbeteren en de buurt als geheel op te waarderen.  

Verenigingen, instellingen en organisaties die de Buurtruimtes gebruiken zijn betrokken bij het leven in de wijk, zorgen 
voor opening van de Buurtruimtes naar de wijk, en nemen deel aan de verdeling van en de reflectie over opgedane kennis 
over hoe best aan de noden en problemen van de wijk een antwoord te bieden 

Het doel van dit Waardehandvest  is de door de verenigingen en instituties die de Buurtruimtes gebruiken aangegane 
verplichtingen vast te leggen om de interne samenhang te verzekeren  en naleving van bepaalde principes en waarden te 
garanderen 

 

De Buurtruimtes hebben de volgende missies : 

 

 Burgerinitiatieven en maatschappelijke initiatieven een plek geven; 

 Zorgen voor de ontwikkeling van gediversifieerde en relevante activiteiten ten behoeve van de Schaarbeekse  

bevolking, en dat op maat van hun behoeften ; 

 Deelnemen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente ; 

 Bijdrage aan de opwaardering van de wijk; 

 Bevordering van de sociale cohesie in de verschillende wijken . 
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De algemene filosofie van dit Handvest is opgebouwd rond 7 waarden :  

Diversiteit : 

De Buurtruimtes bieden een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten die het voor elke wijkbewoner mogelijk maken 
hieraan deel te nemen.  De gebruikspartners besteden bijzondere aandacht aan de diversiteit van hun publiek tijdens hun 
activiteiten, en bevorderen een gemengd publiek op gebied van geslacht, cultuur, of generaties 

Vrijheid van denken en meningsuiting: 

Iedereen heeft het recht om te denken wat hij od zij wil en om vrijelijk zijn of haar mening te uiten. Het is in de 
Buurtruimtes niet toegestaan om aan te zetten tot haat vanwege ras,nationaliteit of religie of om gebruik te maken van 
fysiek geweld tegen personen. Niemand mag anderen zijn of haar eigen ideeën of meningen of politieke, religieuze of 
filosofische zienswijzen op te dringen. In die zin is het de Buurtruimtes verboden  anderen  proberen te bekeren. 

Non-discriminatie :  

Iedereen die gebruik maakt van de Buurtruimtes doet dat met respect voor verschillen op grond van nationaliteit, ras, 
huidskleur, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheid, handicap, politieke overtuiging, fysieke of 
genetische kenmerken, sociale achtergrond, taal, vakbondskeuze, sekse en daaraaan gerelateerde criteria als 
zwangerschap, bevalling, moederschap, en geslachtsverandering. 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen: 

De activiteiten ontwikkeld in de Buurtruimtes zijn gericht op versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de 
zelfbeschikking van vrouwen, of bevorderen het verminderen van discriminatie en ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen. 

Deelname aan de activiteiten: 

De in de Buurtruimtes plaatsvindende activiteiten zijn toegankelijk voor alle doelgroepen. De gebruikspartners betrekken 
hun publiek in hun projecten en acties en moedigen hen aan om hieraan deel te nemen, het woord te nemen, vragen te 
stellen en te reflecteren. Ze helpen hen om actief te participeren in de uitgevoerde projecten. 

Respect : 

De Buurtruimtes zijn plaatsen waar mensen attent,voorkomend en beleefd zijn t.o.v. elkaar en waar men zich  onthoud 
van enige vorm van verbaal en/of fysiek misbruik. Er wordt ook op het effect van verbale en non-verbale communicatie op 
anderen gelet. 

Samenwerking : 

De gebruikspartners van de Buurtruimtes werken zoveel mogelijk samen om de gemeenschappelijke doelstellingen te 
bereiken. Zij communiceren onderling met een open visie, luisteren naar elkaar en ondersteunen en beraden elkaar . Zij 
delen hun kennis en ervaringen met elkaar in een collegiale sfeer.  

Ik, ondergetekende      die gevolmachtigd is om de vereniging, het instituut, de 

dienst                                                             te vertegenwoordigen beloofd zich te houden aan dit Waardenhandvest. 

 

 

Opgemaakt op   te   in twee exemplaren 

 

     Handtekening, voorafgaand  van de mededeling « gelezen en   
      goedbevonden » 


